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Somliga säger att man inte skall blicka tillbaka utan i stället se framåt.
I den årsberättelse som Mölle byförening
presenterar i detta nummer av sin medlemstidning, Möllekuriren, kan vi utan tvekan titta tillbaka på ''Ett aktivt år'' som ger
oss anledning att med optimism också se
framåt.
Våra kontakter med både politiker och
tjänstemän i Stadshuset i Höganäs har givit resultat som vi hoppas alla har glädje av
i Mölle.
Den nya badbryggan i Solviken, ny
pumpanläggning till barnbassängen och
akterförtöjningar i hamnen var visserligen
fnga lätta projekt att utverka bidrag och insatser till, men vi lyckades till slut.
~ Vi tror att våra kontaktpersoner på alla
nivåer nu insett att Mölle byförening har väl
grundade projekt när vi gör våra propåer
och uppvaktningar.
~ tro~ därf?r också att frågan om ett våg~kydd for .Molle hamn kommer att lösas
~om något år.
- .
Vid årsmötet 1987 uttalades önskemål
om större egna insatser frår\--byföreningen.
Detta har vi tillgodosett, och trots extra ansträngningar är vår likvidite.t god, och någon höjning av medlemsavgiften anser styrelsen därför inte nödvändig.
Finns det då inte något negativt att kommentera?

_Jo, detta att ett föredömligt upplagt försok med ungdomsträffar i Stationshuset
inte kunde fullföljas. Likaså att väntsalen
åter utsatts för vandalisering.
Vi kan intet annat göra än att vädja till
föräldragenerationen om aktiva insatser
för att ungdomarna skall kunna trivas hemma i byn.
Aktiva insatser - sådana behövs också
om verksamhet med ''öppet hus'' skall få
en lyckosam fortsättning, om Stationshuset skall kunna utnyttjas än flitigare.
Det borde finnas många Mölle-bor som
kan medverka i olika aktiviteter. Hör av erl
Nu närmast vädjar vi om bidrag till den
förlängda tävlingen om en Mölle-symbol.
Vad vill ni att Mölle skall vara känt för - och
vad är det som måste till för att Mölle skall
få en ännu mer självskriven plats på Sveri•
ge-kartan?
Lennart Silen Alfredsson

Årsmöte
Mölle byförening kallar till sitt ordinarie
årsmöte torsdagen den 11 augusti 1988
kl 19 på Grand Hotell.
Byföreningen bjuder på kaffe.
Eventuella förslag att diskuteras under ''Övriga frågor'' kan lämnas till ordföranden eller sekreteraren senast måndagen den 8 augusti.

,

Dagordning
vid Mölle byförenings årsmöte
torsdagen den 11 augusti
1988

Mölle-symbolen

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgiften för kalenderåret 1989.
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift
med 35 kr per familjemedlem.
Containeravgiften föreslås bli frivillig.

Byföreningen utlyste i MölJekuriren nr 1/88
en tävling om en Mölle-symbol, e tt "stadsvapen" för samhället. Denna tävling har tyvärr
inte rönt det intresse som föreninge,n hade
väntat sig, och den av styrelsen utsedda juryn
kunde dessutom konstatera att intet av de inlämnade förslagen kunde helt accepteras
som signifikativt för just Mölle. Några hade
fastnat för kvarnmotivet - men är väderkvarnen verkligen typisk för vår by? Berget
och havet l1ade lockat andra och där kommer
man närmare in på vad vi vill att Mölle skal
vara känt för. I mångfalden av vad vi och v
underbara natur har att bjuda på finns myck:e t att välja på.
Välj , fundera - lämna in ditt förslag till
föreningens ordförande senast den 30 september!
Red.

7. Val av ordförande, övriga styrelseleda·
möter och suppleanter. Valberedning·
ens förslag se nedan!

Mölle-orkester?

1. Val av ordförande, sekreterare och jus·
teringsmän vid årsmötet.
2. Fråga om kallelsen till årsmötet utfär·
dats i behörig ordning.
3. Styrelsens förvaltningsberättelse.
4. Revisorernas berättelse.

8. Val av revisorer och suppleant.
9. Utseende av valberedning.
Under verksamhetsåret har valbered·
ningen bestått av Marianne Cronberg,
Birgitta Rönneman och Mats Strömgren.
10. övriga frågor.

Byföreningen tror att det skulle vara möjligt
att bilda ett litet musikkapell i byn. Tillräckligt många fö rmågor finns, eller hur? Vi strävar i första hand efter att sätta upp en liten
grupp med blåsinstrument.
Kontakta Möllekurirens redaktion (Åke
Thomson), Box 44, 260 42 Mölle, tel 042/
47 462.

-Valberedningens förslag----- - - - - - -- - - ~
Nuvarande
Or:dförande
Lennart Silen Alfredsson
Ordinarie ledamöter
Siv Dreiwitz

Ann·Liz Martinsson
b.ä'tinart Löfkvist
Åi{e Thomson
Göstä Tivelius
•
Jean Wagner

Suppleanter
Ann-Marie Elfverson
Sonja Heimer
Johanna Pyk
· Revisorer
Ingeborg Höber
Ingemar Larsson
Suppleant
Lennart Ohlsson
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Vald till

Förslag

Till

1988

Omval

1989

Lennart Ohlsson

1990

1989
1988
1989
1989
1989
1988

Omval

1990

1988
1988
1988

Dan Hultqvist
Omval
Ulla Nordlander-Sundelöf

1989
1989
1989

1989
1988

Omval
Omval

1989
1989

1988

Elsa Könsberg

1989
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Etta 1vt ar
Verksamhetsberättelse för 1987-1988
Mölle byförening kan blicka tillbaka på ett mycket aktivt verksamhetsår (19871988), präglat inte rninst av styrelsens arbete på att hos kon1munledningen f?rsök_a
vinna gehör for och utverka anslag till förlängning av den raserade badbryggan I Solv1'"
n och till ett projekt med nedslagning av akterförtöjningspålar i hamnen.
Två större uppvaktningar hos kommunalrådet Lars-Olof Strufve och ytterljgare nödvändiga kontakte r med honom krävdes innan de vitala frågorna med brygga och förtöj . gar kunde få en som styrelsen bedö mde
' , "'t för Mö lie tillfredsställande lösning.
I egen regi genomförde föreningen reparation av badbryggan i Fågelviksbukten.
Nya inslag har varit återupplivandet av
traditionen med en Luciahögtid i Mölle kapell och ekonomiskt stöd till en verksamhet
med öppet hus i Stationshuset.
I övrigt har byföreningens verksamhet löpt
vidare i sträv,an att öka trivseln och stärka
gemenskapen i b·yn.
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Badbryggan i Solviken
En uppvaktning för kommunalrådet Strufve
den 15 juni 1987 (se Möllekuriren nr
1/1987) om en räddningsaktion för badet
i Sol viken ledde till provisoriska åtgärder och
ett av gatuchefen uttalat löfte om att gatukontoret under hösten skulle samråda med byföreningen om hur bryggan skulle kunna renoveras. När denna kontakt inte togs och
mmunstyrelsen i februari 1988 helt ville
~ inlägga planerna på en ny brygga, skred
byföreningen till aktion och fick företräde inför kommunalrådet samma dag (9 februari)
som detta beslut skulle tas. Kommu.n alrådet
kunde under uppvaktningen konstatera att
slutsunderlaget varit otillräckligt, och
rendet återremitterades till gatukontoret
för ytterligare utredrung och överläggning
med byföreningen .
Förerungens styrelse beslöt sedan att försöka ta fram förslag till brygga innan kontakt
togs med gatuchefen. Genom tillmötesgående av föreningsmedlemmen Olle Axelsson
utarbetade byggföretaget Skanska förslag till
reparation av den inre gjutna delen av bryg-

gan och konstruktion av en motståpdskraft ig
förlängning. Efter viss bearbetning begärde
byföreningen kostnadsförslag på arbetet
med för längning av bryggan. Handlingarna
överlämnades till gatuchefen Gösta Svenningsson när denne på invitation av fö reningens arbetsutskott inspekterade M ö lle de n 18
april. Ytterligare ett anbud presenterades senare för gatuchefen av Byggnads AB Anders
Wellberg.
Infö r ko mmunstyrelsens arbetsutskottssammanträde den 16 maj framkastade re presentanter för byförerungen vid ett besök hos
gatuchefen ett förslag om att föreningen kunde träda in och till de 7 5 .000 kronor som
kommunen hela tiden haft reserverade till
brygga skjuta de ca 25 .000 kronorna upp till
det lägre anbudets ruvå.
När ko mmunstyrelsens AU likväl beslöt
att frågan skulle anstå till höstens budgetarbete, gjordes en ny snabbinsats. Byföreningens AU beslöt den 19 maj göra ett sista försök
att få till stånd en renovering av bryggan redan i år. Kommunalrådet förklarade sig dagen därpå nu villig att stödja förslaget om att
byföreningen åtog sig kostnaden utöver den
7 5.000 kronorna. Vid kommunstyrelsens
sammanträde den 7 juni godkändes slutligen
detta.
En segsliten fråga var löst! Och redan ·
veckan före midsommar stod bryggan färdig
- med en provisorisk trätrappa. Byföreningen försöker nu utverka en mera stabil trappkonstruktion.
Akterfortöjningar - stormöte
Under årets vecka 3 dök plötsligt det danska
mudderverket ''Elisabeth H0i'' från Horsens
upp i Mölle hamn på uppdrag av gatuk.o ntoret/hamnstyrelsen och drog- utan att berörda båtägare informerats - upp akterförtöj3
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ningarna från botten i sto ra hamnbassängen
och släppte d e m i en e nda trass lig härva på
utfyllnadsmarke n. P å anmodan av fiskare
o_~h a~~ra båtägare, som blivit mycke t upprorda over d e tta tilltag, beslöt byföre ninge11
anordna ett stormöte i hamnfrågan.
Stormötet ägde rum i Statjonshuset d e n 6
april. Hamnstyrelsen re prese nterades e ndast av sin ordförande, Sven C ro nbe rg. D e
tjänstemän som låtit ge nomföra aktionen lyste med sin frå nvaro. Stark kritik uttalades
och krav på akterpålar ställdes (några sådana
hade efter röjningsfö retaget slagits ne r på
prov men fortsättrung ansåg sig kommunen
inte ha råd med . . .).
Under stormötet diskute rades äve n frågan om ett vågskydd som skulle göra M ölles
populära hamn säkrare.
Mötet gav byföreningen i uppdrag att uppvakta kommunalrådet. Vid denna uppvaktning (21 april) överlämnades e n skrivelse
som i första hand tryckte på kravet att göra
hamnen säkrare o~h att vågskyddet därför
skulle påskyndas. Aven frågan om a.k terförtöjningarna aktualiserades, med skärpa.
I byföreningens skrivelse hade representanter för Kullens fiskareförening, Sjöräddningsstationen, Brandkårens kamratförening, Kullens segelsällskap, Gylleröds samfällighet och Kulla bergs pensionärsförening instämt.
Resultatet blev - efter många turer fram
och tillbaka och nya kontakter med kommunalrådet - att kommunstyrelsens AU först
(16 maj), utan att höra byföreningen härom,
beslöt att Mölles båtägare, eventuellt i byföreningens regi, själva s.k ulle stå för arbetet och
därmed slippa erlägga några års avgift för att
utnyttja pålarna. Vid nästa sammanträde (30
maj) revs detta beslut upp och kommunen
antog ett av byggnadsfirman Wellberg ingivet
anbud på 126.700 kronor+ moms. Båtägarna skulle avstå från ersättningsanspråk, erlägga förtöjningsavgift från 1988 och avlägsna upplagda kättingar före midsommar. Arbetet skulle utföras omedelbart.
Den 9 juni var det klart och det trassel som
akterförtöjningarna under många år vållat
löst.
Vad vågskyddet beträffar håller byföreningen sig jour med kommunens fortsatta
planeringsarbete för Mö~le hamn och ~vser
att efter hand ge information om utredrungsarbetet.

a
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Fågclviken
Byföreningen har låtit gjuta en ny betongsula
på och även i övrigt förbättrat badbryggan
i Fågelviksbukte n och därn1ed tillgodosett
ett av n1å nga bybor uttalat önsken1ål.
Vid gatuchefe ns inspektion i Mölle den 18
april påta lades bl a i vilket dåligt och vanprydande skjck kiosk och kringliggande byggnader befa nn sig. Kiosken har gatukontoret låtit
riva under våre n och äve n snyggat upp på
platsen. Påpekanden gjordes om skötseln av
Fågelvike ns bactplats, gräsklippning, översyn av bänkar m m.
Stelegångarna
Vid inspe ktionen framfördes även krav på att
gräset ko ntinuerligt klipptes vid stelegångarna söder om brand stationen, tippmassorna
på båtuppläggrungsplatsen forslades bort,
soffor och bänkar skulle komma ut tidigar,
bad platserna rensas i god tid etc.
Åtskilliga av dessa krav hade inte tillgodosetts ännu vid tiden för d enna verksamhetsberättelses sammanställning strax före midsommar.
Barnbassängen i Solviken
Anslag har beviljats av kommunen till fortsatt drift i byförerungens regi av barnbassängen i Solvike n, liksom under sommaren

1987.
En förutsättning för föreningens åtagande
var att ny pumpanläggning anskaffades. Föreningen tog in anbud och kommunen beviljade 14.747 kr. Fritidskontoret åtog sig att bestrida kostnaderna för installationsarbetet.

Stationshuset
För den omfattande reparation (målning
m m) av Stationshuset som genomfördes under 1986 har byföreningen av kommun
•
fått bidrag med 15.000 kr.
Föreningen har låtit inköpa nya rullgardiner som ger bättre möjljgheter till filmvisning. Två gedigna parksoffor beställdes från
Byarum, kom i paket, monterades av styr~_lsens äldre gentlemän och placerades framt
Stationshuset.
~
En ny entredörr på gaveln mot norr a.~sågs
erforderlig. Ritning togs fram, anbud hamtades in. Kommunen viUe inte ge bidrag till mer
än reparation. Byföreningen låter nu på egen
bekostnad montera in ett nytt dörrparti.
En kopieringsmaskin har anskaff~ts 9ch
placerats i annexet. Kullabergs pens1onars-

förening får utnyttja apparaten mot lägre pris
per ex än vad som är m öjligt inne i centra lo rten.
En motion om fasadbelysning ha r bo rdlagts, likaså ett erbjudande från SJ om att placera ett gamn1alt lo k och e n pe rsonvagn på
stationsplanen. Loket väger 80 to n, vagnen
20 ton.
Väntsalen
Väntsalen har på nytt utsatts fö r vanda lisering. Inbrott har fö rövats i inte nde nte ns förrådsrum. När unde r våren ytterligare fö rstölse skedde och ett inmonterat elslutbleck
.;aboterades, fann s inget annat beslut att ta
fö r styrelsen än att åte r tills vidare stänga
väntsalen.
Utställningsverksamheten
atio nshuset har även denna sommarsä.., ng varit Livligt efte rfrågat som utställni ngslokal. För andra året ha.r äve n annexe t utnyttjats. Ett mindre kylskåp har inköpts till anne xet. Eventue llt kan vissa åtgärder be l1övas
för att göra denna lo kal me ra lämplig fö r utställningar.
För en veckas utställning i Statio nshuset
har byfö reningen tagit 1.000 kr i hyra, en
ve cka i annexet 500 kr.

••
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Uthyrning av lokaler
Uthyrningsverksamhete n i Stationshuset har
varit omfattande, bostadsvåningen mycket
efterfrågad.
Utöver av Kapellsyfö re ningen, pe nsionärsföreningen, söndagsskola och bridge har
lokalerna även. utnyttjats av studiecirklar.
Stadsbibliotekets titlåningsstatio n i Stat ionshuset tillhör inte de nedläggningshotade. Utlåningsfrekvensen kunde gärna bli
törre.
Motionslokalen i annexet utnyttjas inte
särskilt flitigt. Många gymnastik- och bordtennistirnn1ar är lediga. Termin.s avgiften är
100 kr per motionstimme.
ngdomslokal
id 19 8 7 års årsmöte ut talades önskemål om

ungdomsverksamhet. När sjutton ungdomar
kommit med en framställning om att få disponera källarlokalen i Stationshuset ställde
byföreningen lokalen gratis till förfogande.
Tre av ungdomarna ställde sig som ansvariga
för att de strikta regler de satt upp skulle efterföljas och lokalerna hållas i god ordning.
Efter ett par månader gav ungdomarna själva

upp. To nå ringar fr ån e n gra nnby sabo te rade
ve rksamheten.
Byfö re ningen stä llde äve11 mo tio nslo ka le n
till fö rfogande fö r ungd o ms bo rdte nnjs va rje
to rsd ag efte rmiddag-kväll . U tnyttjandegra de n var fö rvånansvärt låg.
Containerservice
Å r smö te t 1987 avslog styre lsens fö rslag att
conta i.ne rve rksarnhe te n skulle slo p as i och
med a tt ko mmune n infört n1öjligh e te n fö r
hushå llen att stä lla ut e n säck grovso po r
i vecka n. Styrelsen fattad e sed an beslut o m
att fortsätta de nna service, d ock reducera d
till hälfte n på så sätt a tt e n containe r vc1rannan vecka placerades vicl Sta tio ns huset, e n
varanna n vecka uppe vid Asvägen. Detta
medde lad es i M ölle kurire n nr 1/ 1988.
Co nta ine ravgift skulle även i fortsättninge n va ra fri villig.
Med gatuko nto re t togs clis kussio n upp om
flyttning av containe rn ne re i byn till pla ne n
bako m Statio nshuset.
••

Aldrebos täder
Frågan o m äldreb ostäd e r i nä rhe te n av Sta tionshuset har hållits a ktue ll. Projekte t ä r
upptaget i kommune ns bostad sprogram .
Öppet hus
På initiativ av Eva Larsson har "öppe t hus''
hållits i Statjonshuset fyra veckor unde r hösten 1987 och tio vecko r våre n 1988. Byfö reningen har i stort svarat för kostnaderna:
uppvärmning av lokalen tre dagar i veckan
samt utgifterna för traktering.
I samband med jul- och påskhelgerna anskaffades material till pyssel. Vid julfesten
bjöd Fyren på kalaset, till avslutningen vid
påsk bidrog måriga med bakverk.
Under hösten kom 280 personer till det
öppna huset, fördelade på 16 2 vuxna och 117
barn; under våren 194 vuxna och 96 barn,
plus 70 besökare på julfesten .
Besöksfrekvensen sjönk markant under
vårens tio veckor, vilka i princip blev enbart
åt1a. Sportlov och sjukdom förorsakade
stängning. I februari var många barn sjuka.
Verksamheten har helt skötts av frivilliga
krafter. Om den skall fortsätta till hösten, bör
ansvaret för öppethållande fördelas på flera
perso!ler, framhåller Eva Larsson i sin rapport till verksamhetsberättelsen.
Byföreningen uttalar sitt varma tack till
Eva Larsson för hennes goda initiativ och
uppoffrande insats.

5

Strandrensning
Byföreningen ano rdnade vårens rens11ino av
stranden från o m.r ådet vid brandstatio~en
bort mot gärdsgården på Fäladen söndagen
den 27 mars. V ädret var så miserabelt att
samarbetspartnern Kullabygdens naturvårdsförening inställde sin aktion. E tt tjugotal r:töllebo r gjorde däremot e n mycket tapper insats.
Fotbollsmålen
Efter ihärdiga ansträngningar o.m att åter få
m ål på fotbollspla.n en vid Stationshuset begåvades M.öile m ed två handbollsmål. Föreningsmedlemmen Bengt Wellberg skänkte
i denna situation virke till två pojklagsmål,
vilka tillverkats och satts upp av frivilliga
krafter under C hrister Nilssons ledning.
Loppmarknader
I stället för hamnfest ordnade byföreningen
en loppmarknad vid Stationshuset den 8 augusti 1987. Intäkt: 10.525:10. Den 11 juni
1988 följde en ny loppmarknad. Intäkt:
7.826 kr.
Bidrag som är mycket välbehövliga!
Arbetet bakom dessa marknader är mycket krävande. Styrelsen uttalar sitt tack till de
ledamöter som tagit på sig den tunga bördan
och även till bybor som skänkt bidrag och
som ställt upp som arbetskraft och ståndspersoner.
Lucia och vårträff
Den 12 december 1987 anordnade byföreningen ett Luciatåg i Mölle kapell och återupplivade därmed en tradition som legat nere under 40 år. Aderton flickor i åldern 6-11
år deltog. Lucia var Susanne Olsson. Kapellet var välbesatt. Efteråt bjöd byföreningen
på kaffesamkväm i Stationshuset.
Den 16 september anordnades höstens
första allsångsafton. Under vå.r en övades
sångerna till valborgsmässofirandet in.
Övervägande pågår att finna ·f ormer som
lockar fler deltagare i allsången. Alla kan ju
•
s1unga . . .
..
.
. .
Den 12 mars hade byforerungen mv1.terat
mölleborna till vårträff på Turisthotellet.
Bert Knafve berättade skrönor, ett mycket
uppskattat f~a~_trädande. ~lsång, lotterier,
tipsrunda t1Ilhorde ocksa arrangemanget
som mycket senterades av de inte mindre än
114 festdeltagarna.
Styrelsens damer har lagt ner mycken
energi på dessa evenemang.
6
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Kattagillet
För tredje året ledde föreningens ordförande
f~stlagsfirandet med kattagille, i år genomfort den 6 mars. Under livliga applåder från
den stora åskådarskaran slog Elisabeth Stenberg ner den sista brädan ur tunnan och avlöste därmed 1987 års kattakung, Michael
Strömgren.
Efter slaget bjöd byföreningen på fastlagsbullar, saft och kaffe i Stationshuset.
Valborgsn1ässofirandet
Stor samling kring bålet på Fäladen i skö.n t
vårväder blev det på valborgsmässoafto
Gösta Tivelit1s tände bålet och introducer
de vårsångerna och vårtalaren, f statsrådet
Birgit Rodhe, som rådde oss att försöka sätta
namn på det vi ser och hör i vår rika och växlande natur. Låt oss använda namn på fåglar
och blommor och träd , särskilt när vi tal
med barn och barnbarn, skolbarn och dagi
barn. Låt oss säga lind och hassel, ek och bok
och inte bara träd, låt oss inte bara vara glada
som fågeln och sjunga om lärkan som ro par
och trasten i lunden, ärlan på åkern och orren
i ft1r'n, och barn ska förtjusta fortsätta med
gröngöling och tofsvipa och spillkråka och
rödhake. Och låt de gula blomstren få sina
namn, kabbeleka och maskros och vildtulpan och gullpudra. Så kan vi möta barn som
skapar sina egna namn.
Efter levet för våren vandrade många bort
till hotell Kullaberg för att intaga vårtoddyn.
Midsommarafton
Häftiga sky'fall och åska drabbade vissa delar
av Skåne på midsommarafton. Kullabygden
skonades inte- men vårt KulJaberg skingrade molnen och dansen kring majstången
kunde, i sista minuten, inledas och genomföras programenligt. Uppslutningen av gam
la och unga var stor, Horst ltzigehl spelade,
assisterad av Alf Yngve. Siv Dreiwitz och
Sonja Heimer agerade försångare med kläm.
Kaffe serverades utanför Fyren som i sin tur
bjöd på saft och bu Ilar.
ByaträfT
Mölle byförening stod den 18 maj som värd
för den vårliga träffen för byföreningar och
byalag inom kommunen. Samling skedde
utanför Grand hotell och sedan ledde Bert
Knafve på sitt medryckan?e sätt en _lit.en
vandring genom byn uppe pa harastolsn1van.
Elva föreningar hade hö.r sammat kallelsen
och bjöds på landgång och kaffe. Lennart
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Löfkvist informerade utförligt om vå ra aktiviteter och täta kontakter med konlmur1ledningen. Intressanta spörsmål fördes fran1
från de gästande kollegerna. N ästa års värd
blir byföreninge n 1--Iöganäs Nedre.
Möllckuriren
Byföreningens medlemsblad somir1troducerades inför årsmötet 1987 kunde på grund av
de höga initialkostn.ade rna utkomma med
endast ett nun1me r unde r d et åre t. Tro ts att
medlemmarna Jan och Runa Jansson ställde
sina datafaciliteter till gratis fö rfogande
rang kostnade rna oskäligt i höjde n. _Ett
1orsök att få tryck kostnad e n reduce rad giordes hos fackorgani satio ne n Grafiska kammaren men strandade på d et granskningspris
den betingade.
Möllekurire n anlitar nu annat trycke ri, till
· igt pris och bättre kvalitet.
Plåster på de initiala såre n va r att byföreningen lyckades utverka ett engångsbidrag
från kulturnämnden i Höganäs på 2.000 kr.
Gåvor
Mölle Kapellsyförening har skänkt 400 k.r
som bidrag till inköp av en ny matta till hallen
i Stationshuset.
Hos fritidsnämnden i kommunen sökte
byförenmgen och fick e n flagga, utdelad p å
Svenska .F laggans Dag. Flaggstång och vimpel har beställts.
Föreningen uttaJar sitt varma tack fördes•
sa gavor.
Medlemsförteckning
Vid årsmötet 1987 uttalades önskemål om
en medlemsförteck.ning. Utförandet av en
sådan diskuteras inom styrelsen.

-Styrelsen
Byföreningens styrelse har under verksamhetsåret 1987-1988 bestått av Lennart Silen
Alfredsson (ordförande), Lennart Löfkvist
vice ordförande), Gösta Tivelius (kassör),
.
-Liz Ma,rtinsson (sekreterare), Siv Dreiwitz, Åke Thomson och Jean Wagner. Suppleanter har varit Ann-Marie Elfverson,
Sonja Heimer och Johanna Pyk.
När Ann-Liz Martinsson förklarade sig
inte längre ha tid till uppgiften, åtog sig revisorssuppleanten Lenna,rt Ohlsson beredvilligt att rycka in som adjungerad styrelseledamot och sekreterare.

Arbetsutsko tte t. ha r bestå tt av fungera nde
ordfö rande, sekre te ra re och kassör. Åke
Tho mson har vc1rit adjungerad .
Under ve rksa mhe tså re t har styrelsen haft
sex sammanträd e n. Arbe tst1tsko tte t har i anledninoc:, av alla d e aktt1ella sto ra ä re nde na und e r våre n haft tä ta a mmanträd en.
F ö re ningens inte nde nt Aina Sve ~_sson
deltar i alla styrelse- ocl1 A U-samma ntrad e n.
Ekono1nin
Son1 framgår av efte rfö_lj a nde re_dov_i_s ni~g
har fö reningens e ko no mi geno mgatt ra tt ~-asentlig ändring. Vid å rsmö tet 1987 fra mfo rdes ö nske mål o n1 a tt ve rk a mhete n bo rde
breddas, inte minst med hänsyn till fö re ninge ns goda ekono miska ställning.
Styrelsen har hö rsamma t d etta geno m
e ngagemang i o lika avseende n. Fågelviksbadet har re nove rats till e n kostnad av 12.011
kr, bidrag till re paratio n av So lviksbryggan
har uppgått till 27.000 kr, och tre nummer av
Mölle kurire n har belasta t e konomin med ca
23.400 kr. Tack vare e tt re para tionsbidrag
från kommunen på 15.000 kr o ch fö rra verksamhe tsårets vinst på ca 12.000 kr har underskotte t på 19 87-1988 års verksamhet
kunnat begränsas till 11.786 kr.
Trots dessa extra kostnade r är före ningens
e konomiska ställning fortfarande god.
Någon höjning av årsavgifte n anses inte
vara aktuell utan den föreslås utgå med oförändrat belopp, 35 kr per familjemedlem.
Däremot vädjar styrelsen o m mera frikostiga bidrag till containe rverksamheten.

Mölle den 30 juni 1988

Le,111art Si/e,z A/fredssori
Lennart Löfkvist
Ake Thomsori
Jean Wag11.er

Siv Dreiwitz
Le11nart Ohlsson
Gösta Tivelius

-

Bilda kamratcirkel
Bidrag till kamrat (studie-) cirklar och studiematerial kan fås från studieförbunden
i Höganäs med 25 kr per gång om deltagarantalet är minst fem. Dessa 2 5 kr är vad byföreningen tar i hyra i Stationshuset.
Vad vill du studera?
Kontakta Eva Larsson (tel 47 023) som
gärna ger ytterligare information.
7
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Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 1/7 1987 - 30/6 1988
Vinst- och förlusträkning
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Hyror
Lönebidrag
Containeravgifter
Höganäs kommun:
Reparationsbidrag
Bidrag till Möllekuriren
Bidrag från Kulturnämnden
Kartor
Byfesten
Loppmarknader
Solviksbassängen
Gåva
Uthyrning av stolar
Räntor

Underskott

19 822:05
46 109:00
61 560:00
6 310:00
15 000:00
2 000:00
1 500:00
375:00
1 984:00
18 351 :30
27 500:00
400:00
600:00
6051:17
207 562:52
'I 1 786:23

KOSTNADER
Stationshusets drift:
15 676:00
Olja
8 277:00
Elektricitet
6 671 :35
Reparationer
1 822:00
Lås (väntsalen)
Löner
Sociala avgifter
Containerverksamheten
Möllekuriren (3 nr)
Solviksbassängen
Solviksbryggan
Trycksaker
Valborgsmässobålet
Representation
Administration
Fågelviksbadet
Diverse

32 446:35
50 321 :00
21 115: 10
14 538:00
23 432:5!1
22 500:~
27 000:uv
1 358:00
1 9 16:00
2 735:00
2 981 :55
12011~
6 994:~..,

Kronor 219 348:75

Kronor 219 348:75

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Bank
Postgiro
Kassa
Inventarier

79 224:51
22 600:56
1 584:70
33 807:00
137 216:77
11 786:23

Underskott

SKULDER och EGET KAPITAL
Skulder
38 338:00
Eget kapital
87 092:54
•

Kronor 125 430:54

Kronor 125 430:54
\
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BUDGET för verksamhetsåret 1/7 1988 - 30/ 6 1989
INKOMSTER
Medlemsavgifter
Hyror
Lönebidrag
övriga bidrag
Loppmarknad
Containeravgifter
Solviksbassängen (netto)
Räntor
Diverse

19 000:00
50 000:00
70 000:00
2 000:00
9 000:00
6 000:00
5 000:00
5 000:00
5 000:00

l
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UTGIFfER
Stationshuset
18 000:00
Olja
Elektricitet och
vatten
10 000:00
Reparation
20 000:00
Löner
Sociala avgifter
Valborgsmässobålet
Trycksaker
Administration
Containerverksamheten
Möllekuriren
Flaggstång
Diverse

Underskott

r
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Kronor 171.000:00

48.000:00
55.000:00
25.000:00
2 000:00
2 000:00....
4000:~
8 000:00 .
21 000:00
5 000:00
5 000:00
175.000:00
4.000:00
Kronor 171.000:00
•
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